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Použitá literatura:  
 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 

AKUSTIKA – Souhrn kriteriálních požadavků a výpočtových metod v oboru stavební a prostorové 
akustiky, autor Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. a kol.  

 

Dokumentace pro územní řízení  
 

Dopravní průzkum z roku 2013 provedený Centem Dopravního výzkumu v.v.i. 
 
 
Popis situace: 
 
    Předmětem hlukové studie je hodnocení hluku z pozemní dopravy v okolí lokality 25/IV „Nábřeží“ 
v katastrálním území Židlochovice. Jde o lokalitu v které je uvažováno s výstavbou obytných objektů. 
V době zpracování hlukové studie nebylo určeno zda-li bude realizována výstavby bytových domů 
nebo rodinných domů.  
    Řešená lokalita je situována v prostoru mezi komunikací č.II/425, ulicí Havlíčkova, okrajem 
stávající zástavby a hranicí pozemků stávajících objektů. Výškově se plocha svažuje směrem ke 
komunikaci II/425. S výstavbou nových objektů je uvažováno ve vzdálenosti cca 33 m od hrany 
komunikace II/455. 
 
   Dominantním zdrojem dopravního hluku v řešené lokalitě je doprava po komunikaci č.II/425 Brno – 
Hustopeče. Jde o místní komunikaci II.třídy pojížděnou obousměrně osobní i nákladní dopravou 
včetně pravidelných linek IDS Jmk. V řešeném profilu je komunikace situována v intravilánu města 
s rychlostním limitem z této polohy plynoucí, t.j. 50 km/hod. Komunikace má asfaltový povrch. 
V úrovni hodnocené lokality není na protější straně situována zástavba.  
 
   Hodnocení dopravního hluku v dotčené lokalitě je provedeno ve výpočtovém programu Hluk+. Jako 
podklad pro výpočty slouží dokumentace pro územní řízení a sčítání dopravy provedené na 
komunikaci II/425 Centrem dopravního výzkumu v roce 2013. Hodnocení je provedeno pro denní i 
noční dobu.  
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Situace řešené lokality: 

 
 
 

 
Návrh umístění obytných objektů: 
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Intenzita dopravy 

 
  
 
 
 
 
Vstupní hodnoty intenzit dopravy na komunikaci II/425 – rok 2013 – špičková hodina 

druh vozidla denní doba noční doba 

osobní automobily / motocykly 168 / 3  42 / 0,8 x 

nákladní automobily 13 4 x 

autobusy 2 0,5 x 

xdle sdělení Centra dopravního výzkumu je v noční době na komunikacích II.třídy modelována 25 % intenzita dopravy 
v porovnání s denní dobou 
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Výpočtová část 

 
 
 
      Pro výpočet hluku z pozemní dopravy v okolí řešené lokality 25/IV „Nábřeží“ Židlochovice jsou 
zvoleny  2 výškové  úrovně  a sice  3 m  a  6 m.   Výpočtové  body  jsou  situovány v prostoru 2 m 
před budoucí fasádou navržených objektů, v řešené lokalitě je vykreslena izofona 58 dB v denní době 
a 48 dB  v noční  době   ( izofony jsou  voleny s ohledem na nejistoty výpočtového programu Hluk+ ± 
2 dB ). Uvažované objekty jsou ve výpočtovém programu pouze vykresleny půdorysně.   

 
 

Výpočet hluku v denní době  
 
 
Situace s body výpočtů: 

 
 

 
Tabulka vypočtených ekvivalentních hladin ak. tlaku LAeq,16h  - denní doba 

výpočtový bod č. 
výška výpočtu 

1 2 3 4 

3,0 m 56,9 dB 54,9 dB 51,2 dB 50,0 dB 

6,0 m 56,9 dB 54,9 dB 51,2 dB 50,0 dB 

 



KOMPRAH, s.r.o., Mayerova 784, Modřice 

Židlochovice, lokalita 25/IV „Nábřeží“ – hodnocení hluku dopravy v okolí  

                                                                                                                                                                     strana                   6  
       celkem stran        12 
 

 
Průběh hlukových pásem ve výšce 3,0 m 

 
 
 
Průběh hlukových pásem ve výšce 6,0 m 
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Výpočet hluku v noční době  
 
 
 
Situace s body výpočtů: 

 
 

 
 
Tabulka vypočtených ekvivalentních hladin ak. tlaku LAeq,8h  - noční doba 

výpočtový bod č. 
výška výpočtu 

1 2 3 4 

3,0 m 47,6 dB 45,4 dB 41,9 dB 40,6 dB 

6,0 m 47,6 dB 45,5 dB 41,9 dB 40,6 dB 
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Průběh izofon ve výšce 3,0 m 

 
 
 
Průběh izofon ve výšce 6,0 m 
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Hygienické limitní hladiny akustického tlaku    
 
     Hygienické limitní hladiny akustického tlaku stanovuje nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
      Pro dopravu  v okolí  lokality 25/IV „Nábřeží“ Židlochovice jsou ve venkovních chráněných 
prostorech staveb hygienické limitní hladiny akustického tlaku stanoveny: 
 
    Výtah z nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 

§ 12 
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb  

a v chráněném venkovním prostoru 
 

   (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého 
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou 
noční dobu (LAeq,8h) . 
   (3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického  impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A  LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce  -12 dB . 
V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 
dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce – 5 dB.  
 
                                Příloha č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů  hluku v chráněných venkovních prostorech  

staveb a v chráněném venkovním prostoru 
Část A 

Korekce /dB/ 
Způsob využití území 

1) 2) 3)  4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a  
chráněný ostatní venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce  -10 dB, s výjimkou  
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
 
 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
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1)  Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk 
na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů    

2)  Použije se pro hluk z  dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.   
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde  hluk z dopravy na těchto komunikacích je  převažující nad hlukem z dopravy 
na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném 
pásmu dráhy.  

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací s výjimkou 
účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo 
dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb 
nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále 
použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě 
stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého 
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných 
nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

 
  
 
  Hygienické limitní hladiny akustického tlaku ve venkovních chráněných prostorech staveb 
v lokalit ě 25/IV „Nábřeží“ Židlochovice -  hluk pozemní dopravy   
 

                         denní doba ( 6.00 h – 22.00 h)                            LAeq,16h =  60 dB 

                         noční doba ( 22.00 h – 6.00 h)                            LAeq,8h  =  50 dB 

  

 
ZPŮSOB   MĚŘENÍ   A   HODNOCENÍ   HLUKU   A   VIBRACÍ 

 
§ 20 

      (1)  Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a 
terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých 
technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. 
      (2)   Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musejí být u použité metody doložena její přesnost 
a reprodukovatelnost 
      (3)   Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření. Nejistoty 
musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku 
A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit 
nebo výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.  
      (4)  Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za 
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
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Hodnocení hladin akustického tlaku: 

 
 
 
Nejistoty výpočtů   
 
        Hluková studie je zpracována výpočtovým programem HLUK+, dodavatel programu deklaruje 
nejistotu výpočtového programu ± 2,0 dB. Vzhledem k této skutečnosti je předmětná nejistota 
zahrnuta i do výpočtů hladin akustického tlaku ve venkovních chráněných prostorech staveb v lokalitě 
25/IV „Nábřeží“ Židlochovice.   
 
Hodnocení ekvivalentních hladin ak. tlaku ve venkovním prostoru, pozemní doprava – denní doba 

prostor bod výpočtu 
výška 

výpočtu (m) 
vypočtená  

LAeq,16h (dB) 

hygienická 
limitní 

LAeq,16h (dB) 

prokazatelné překročení 
hygienické limitní hladiny 

akustického tlaku 

3,0 56,9 ± 2,0 nepřekročena 
1 

6,0 56,9 ± 2,0 
60 

nepřekročena 

3,0 54,9 ± 2,0 nepřekročena 
2 

6,0 54,9 ± 2,0 
60 

nepřekročena 

3,0 51,2 ± 2,0 nepřekročena 
3 

6,0 51,2 ± 2,0 
60 

nepřekročena 

3,0 50,0 ± 2,0 nepřekročena 

lokalita „Nábřeží“ 
Židlochovice 

4 
6,0 50,0 ± 2,0 

60 
nepřekročena 

 
 
Hodnocení ekvivalentních hladin ak. tlaku ve venkovním prostoru, pozemní doprava – noční doba 

prostor bod výpočtu 
výška 

výpočtu (m) 
vypočtená  
LAeq,8h (dB) 

hygienická 
limitní 

LAeq,8h (dB) 

prokazatelné překročení 
hygienické limitní hladiny 

akustického tlaku 

3,0 47,6 ± 2,0 nepřekročena 
1 

6,0 47,6 ± 2,0 
50 

nepřekročena 

3,0 45,4 ± 2,0 nepřekročena 
2 

6,0 45,5 ± 2,0 
50 

nepřekročena 

3,0 41,9 ± 2,0 nepřekročena 
3 

6,0 41,9 ± 2,0 
50 

nepřekročena 

3,0 40,6 ± 2,0 nepřekročena 

lokalita „Nábřeží“ 
Židlochovice 

4 
6,0 40,6 ± 2,0 

50 
nepřekročena 
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Závěr: 
 
 
   Porovnáním ekvivalentních hladin akustického tlaku z dopravy po komunikaci II/425 s hygienickými 
limitními hladinami akustického tlaku, je patrné, že dopravou po uvedené komunikaci v lokalitě 25/IV 
„Nábřeží“ Židlochovice 
 

n e d o ch á z í    k    p ř e k r o č e n í 
 
 
hygienických limitních hladin akustického tlaku pro denní i noční dobu dle požadavků nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
    

 
 

 
 
 
 

Hluková studie nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře KOMPRAH s.r.o. 
reprodukována jinak než jako celek 
 

 
 
 
 
 
 
 
Studii vyhotovil:                                                                           ----------------------------------------- 
                                                                                                                            Petr Šiška 
              vedoucí zkušební laboratoře 
                                                                                                                      KOMPRAH, s.r.o. 
 
 
 
 
 

V Modřicích, dne 28. 2. 2014      
 
 
 
Rozdělovník:  2 x  objednavatel 
                 1 x  KOMPRAH, s.r.o. 

 

 


